Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 28 april 2020 en bijgewerkt voor AB van 26 mei 2020

Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

Algemeen Bestuur 28-04-2020 06 Ingekomen stukken en mededelingen
604.

Rapportage waterkwaliteit EU (06-12)

Zoon, P.A.

29-05-2020

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Spijkervet (VVD) vraagt om een duiding van het DB van de waterkwaliteitsgegevens die door Europese Commissie worden betrokken bij de
besluitvorming over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn voor de periode 2020 en 2021 en hieraan gekoppelde (financiële) consequenties. De voorzitter
stelt voor dat het dagelijks bestuur met een reactie komt (die terugkomt in de algemeen bestuursvergadering op 26 mei 2020).
Stand van zaken 12 mei 2020:
De ingekomen brief en de antwoordbrief komen terug in de AB-vergadering van 26 mei 2020 bij de ingekomen stukken.
603.

Reactie op inspraak AB-vergadering 28 januari 2020 Meten is
Weten over gewasbeschermingsmiddelen (06-02)

Pereboom, H

01-10-2020

Openstaand

Toelichting actiepunt
De fracties AWP, Water Natuurlijk en VVD informeren naar de huidige stand van zaken van de startnotitie ten behoeve van de uitwerking van het
rapport "Uitgesproken" (bijlage 06-02-03) en geven aan behoefte te hebben bijgepraat te worden over gewasbeschermingsmiddelen en bollenteelt in
bijvoorbeeld een Deltabijeenkomst. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat de lead bij de provincie Drenthe ligt is en WDODelta hierbij
aansluit. De portefeuillehouder ondersteunt de oproep voor een Deltabijeenkomst over dit onderwerp.
Stand van zaken 12 mei 2020:
De agenda van de Deltabijeenkomsten voor 2020 is in principe vol. Het onderwerp wordt op de groslijst gezet.

602.

Governance en compliance bij jaarverslag Vergunningen en
Handhaving 2019 (06-07)

Odink, K.H.

03-07-2020

Openstaand
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Toelichting actiepunt
Mevrouw Pater (Bedrijven) spreekt haar zorg uit over de verouderde governance en compliance en vraagt het DB na te denken over een passende
oplossing hiervoor.
Portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dit in het dagelijks bestuur aan de orde te stellen en hier bij de fractie Bedrijven op terug te komen.
Stand van zaken 12 mei 2020:
Is uitgezet in de organisatie. Komt via portefeuillehouder en DB terug in AB. Beoogd voor AB juni 2020.
Algemeen Bestuur 28-02-2019 3.C Mede oprichten Wij Windenergie Staphorst BV
409.

Definitieve invulling RVC en AVA bij financial close (begin 2020)

Zoon, P.A.

31-05-2021

Openstaand

Toelichting actiepunt
Binnen het AB is er onvoldoende draagvlak over het punt dat WDODelta één van de drie leden van RvC vanuit de directie levert.
Het AB stemt in met dit interimvoorstel onder de voorwaarde dat bij de financial close (planning begin 2020) een voorstel voor definitieve invulling van
de RVC/AVA aan het AB ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Stand van zaken 12 mei 2020:
Raad van State heeft haar zittingen tot nader orde uitgesteld in verband met corona. Niet bekend wanneer deze specifieke zitting zal plaatsvinden.
Gevolg is dat de vertraging oploopt. Huidige verwachting is medio 2021. Bij agendering zullen ook de stukken van de eerdere besluitvorming (februari
2019) ter achtergrondinformatie worden toegevoegd.

Openstaand
Termijn overschreden
Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde punten.

